
Rybne szaszłyki z grilla (lub z piekarnika) 1-2 porcje

Składniki:
- Filet z łososia
- Papryka kolorowa
- Cukinia
- Marynata (sok z cytryny, oliwa z oliwek,
przeciśnięty ząbek czosnku, zioła np. rozmaryn,
koperek, majeranek, sól i pieprz)
- Ananas

Sposób przygotowania:
1. Przygotować marynatę. Wszystkie składniki 
wymieszać ze sobą.
2. Rybę umyć, osuszyć i pokroić w kostkę.
Włożyć na głęboki talerz lub do miski, zalać marynatą, 
odstawić do lodówki na 1 godzinę.
3. Paprykę oraz cukinię umyć i pokroić w kostkę
tak jak wcześniej rybę.
4. Ananas obrać, wydrążyć zgrubiałe środki
i pokroić w kostkę.
5. Na patyczki nadziewać naprzemiennie warzywa
i rybę - wcześniej lekko odcisnąć z marynaty.
Jeżeli lubimy można również dodać ananasa.
Grillować lub zapiekać obracając ok 15-20 min

Łosoś jest cennym źródłem kwasów omega-3, 
które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu
przede wszystkim odporności, wzmacniają kości oraz 
wspomagają pracę mózgu. 100 gramów łososia 
dostarcza ok. 80% dziennego zapotrzebowania 
na witaminę D oraz ok. 50% zapotrzebowania na selen.



Tzatziki niezawodny sos do dań grillowych 2 porcje

Składniki:
- ogórek
- 300 g jogurtu greckiego
- ząbek czosnku
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- koperek

Sposób przygotowania:
1. Ogórka umyć i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
Posolić i odstawić na ok. 15 minut.
2. Obrać czosnek, przecisnąć go przez praskę 
i wymieszać z oliwą.
3. Oliwę z czosnkiem połączyć z jogurtem
 i odciśniętym z soku ogórkiem.
4. Doprawić solą i pieprzem. 
Na koniec dodać posiekany koperek.



Kofty drobiowe (6 szt.)

Składniki:
- 1 kg mięsa mielone drobiowego (np. z indyka)
- mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- przyprawy i zioła (kawałek imbiru, chili, 
kurkumy, kumin, kolendra, sól, pieprz)

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie przyprawy i cebulę wrzucić do blendera
 i zblendować, aż powstanie pasta. 
Można dodać odrobinę wody.
2. Do zmielonego mięsa dodać powstałą pastę.
Teraz dodać można posiekane liście kolendry. 
Doprawić solą i pieprzem
3. Całość dokładnie wymieszać i odstawić 
do lodówki na co najmniej godzinę, żeby 
mięso się zamarynowało
4. Formować kofty na drewnianym patyczku. 
Następnie włożyć do zamrażalnika na ok. 30 minut, 
żeby można je było łatwiej grillować.


